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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

Voor het bereiken van hun doelstellingen zijn organisaties in steeds sterkere 
mate afhankelijk van informatietechnologie (IT). In de voorbije decennia is er 
dan ook veel empirisch onderzoek verricht naar de impact van IT investeringen 
op de winstgevendheid van ondernemingen. Dit type onderzoek heeft laten zien 
dat het rendement op IT investeringen sterk verschilt van organisatie tot organi-
satie. 
 Er zijn verschillende factoren die kunnen verklaren waarom er variatie is in 
het rendement op IT investeringen. Een goed ingericht IT governance systeem – 
een onderdeel van het bredere begrip corporate governance – wordt gezien als 
een van de sleutelfactoren in deze verklaring. In het kader van corporate gover-
nance worden eisen gesteld aan de beheersing van bedrijfsprocessen. IT gover-
nance richt zich daarbij specifiek op het besturen en beheersen van IT-gebruik 
binnen organisaties en het afleggen van verantwoording daarover. Onderzoek 
naar IT governance concentreert zich tot nu toe op vier thema’s: de allocatie van 
besluitvormingsrechten in organisaties, het beheersen van IT risico’s, het meten 
van het rendement op IT investeringen en de afstemming van de IT strategie op 
de ondernemingsstrategie. Er is echter weinig onderzoek verricht naar de trans-
parantie van IT governance en de verslaggeving over IT governance. 
 Dit proefschrift bundelt drie empirische studies over de determinanten van 
IT governance verslaggeving van ondernemingen. De eerste studie onderzoekt 
hoe organisaties belanghebbenden informeren over IT governance. Met behulp 
van content-analyse wordt een breed scala aan openbare verslagen en rapporten 
geanalyseerd. De studie richt zich op de bankensector, aangezien dit een be-
drijfstak is die sterk afhankelijk is van de inzet van IT. Het jaarverslag blijkt het 
populairste medium om informatie over IT governance te rapporteren. Tegen 
mijn verwachtingen in, blijken Europese banken meer informatie over IT go-
vernance te verstrekken dan Amerikaanse banken. De verklaring hiervoor is 
wellicht dat Amerikaanse banken zich simpelweg conformeren aan de regelge-
ving op dit terrein en niet meer rapporteren dan hetgeen wettelijk is voorge-
schreven. Tot slot toont de eerste studie in dit proefschrift ook aan dat organisa-
ties die een kwalitatief hoogwaardig corporate governance systeem hebben, 
meer informatie verschaffen over IT investeringen. 
 De tweede studie onderzoekt de invloed van kenmerken van de Raad van 
Commissarissen (RvC) en de eigendomsstructuur van de onderneming op de 
verslaggeving over IT governance. De empirische analyse laat zien dat onder-
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nemingsgrootte een belangrijke determinant is van IT governance rapportage. 
Daarnaast blijkt ook geconcentreerd aandelenbezit – waarbij sommige partijen 
meer dan 5% van de uitstaande aandelen in bezit hebben – een positieve invloed 
uit te oefenen op de informatieverstrekking over IT governance. In tegenstelling 
tot mijn verwachtingen blijkt het aandeel van onafhankelijke commissarissen in 
de RvC niet van invloed op de verslaggeving over IT governance. 
 Het laatste empirische hoofdstuk van dit proefschrift onderzoekt de relatie 
tussen de volwassenheid van IT governance en de rol van IT op industrieniveau. 
Organisaties die gebruik maken van ‘best practices’ op het terrein van IT gover-
nance zullen daarmee niet alleen de effectiviteit en efficiëntie van hun IT-
gerelateerde bedrijfsprocessen verbeteren, maar zullen ook in staat zijn om meer 
informatie over IT governance te verschaffen. Daarom onderzoek ik de hypo-
these dat organisaties die geavanceerde IT governance technieken (bijv. het 
gebruik van het COBIT raamwerk) hebben geïmplementeerd, meer informatie 
over IT governance zullen verschaffen dan organisaties die dergelijke tech-
nieken niet of in mindere mate hanteren. Daarnaast onderzoek ik de invloed van 
de rol van IT op industrieniveau, waarbij drie rollen van IT onderscheiden wor-
den: automatiseren, informatiseren en transformeren. De empirische resultaten 
laten zien dat de volwassenheid van IT governance processen inderdaad positief 
gerelateerd is aan de verslaggeving over IT governance. Daarnaast blijkt dat 
ondernemingen uit die industriesectoren waar IT wordt ingezet om te informe-
ren of transformeren, meer informatie over IT governance verschaffen dan on-
dernemingen uit sectoren waar IT slechts een automatiseringsmiddel is. 
 Samengevat levert dit proefschrift twee wezenlijke bijdragen aan de onder-
zoeksliteratuur op het terrein van IT governance. Ten eerste wordt in dit proef-
schrift een meetinstrument ontwikkeld waarmee de IT governance verslagge-
ving van organisaties geïnventariseerd kunnen worden. Dit instrument kan van-
zelfsprekend hergebruikt worden in vervolgonderzoek, maar ook in de praktijk 
door IT managers voor benchmarkdoeleinden worden gebruikt. Daarnaast 
brengt dit proefschrift enkele determinanten van verslaggevingskeuzes in kaart. 
Zo levert dit proefschrift een bijdrage aan de verklaring van het feit dat de mate 
van verslaggeving over IT governance verschilt tussen organisaties. Toekomstig 
onderzoek kan de economische consequenties van deze verschillen in IT gover-
nance verslaggeving in kaart brengen. 




